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CENTER
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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind
inspecţia periodică a sistemelor de încălzire din clădiri

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor.

b. Categoria actului normativ propus este hotărîre a Guvernului, ceea ce corespunde art.
102 din Constituţie, art. 10 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul de act normativ este elaborat întru executarea
art.23 al Legii nr.128 din 11 iulie 2014 privind performanţa energetică a clădirilor. Prin proiect
se stabileşte procedura de evaluare energetică a sistemelor de încălzire, periodicitatea,
modul de efectuare a inspecţiilor periodice ale sistemelor şi modul de întocmire şi înregistrare
a rapoartelor de inspecţii periodice.
Implementarea proiectului va contribui la îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor.

d. Suficienţa argumentării. Condiţiile care au impus elaborarea proiectului justifică
necesitatea aprobării acestuia. Scopul proiectului constă în protejarea intereselor
consumatorilor sistemelor de încălzire prin înlăturarea deficienţelor identificate urmare a
inspecţiei periodice a sistemelor date.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Prevederile proiectului promovează interesele consumatorilor sistemelor de încălzire. Dat
fiind faptul că proiectul nu conţine reglementări privind procedura de informare a
consumatorului privind inspecţia periodică a sistemelor de încălzire şi procedura de
remediere a recomandărilor din raportul de inspecţie periodică a sistemelor de încălzire,
există riscul prejudicierii interesului public.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul efectuării expertizei
anticorupţie, proiectul a fost regăsit pe pagina web a autorului conform prevederilor Legii
privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.14 din proiect „Inspecţia periodică a sistemelor de încălzire se efectuează în
conformitate cu prevederile art.24 alin.(2) al Legii nr.128 din 11 iulie 2014”.

Trimiterea la prevederile art.24 alin.(2) al Legii nr.128 din 11 iulie 2014 privind performanţa
energetică a clădirilor este eronată, deoarece sfera de reglementare a articolului dat se
referă la condiţiile de întocmire a raportului de inspecţie periodică a sistemului de încălzire,
pe cînd prevederile punctului reglementează procedura de inspecţie a sistemelor de
încălzire. 

Recomandarea: Se recomandă autorului de a exclude sintagma „cu prevederile art.24
alin.(2) al Legii nr.128 din 11 iulie 2014”.

2. Conflicte ale normelor de drept

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice
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Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

La pct.88 din proiect „Proprietarul clădirii va solicita, în termenul stabilit de prezentul
Regulament, inspecţia periodică a sistemelor de încălzire de către un inspector al
sistemelor de încălzire autorizat”. 

Deşi prin norma dată se acordă dreptul consumatorului de a solicita inspecţia sistemelor de
încălzire, menţionăm că nu este clar dacă inspectarea periodică se efectuează doar la
solicitarea proprietarului sau şi de către autoritatea publică în domeniul eficienţei energetice.
În cazul în care este o cerinţă obligatorie, proprietarul trebuie să fie informat prin scrisoare cu
referire la inspecţia periodică a sistemelor de încălzire şi cu privire la consecinţele
nerespectării somaţiei date. În cazul în care nu este o cerinţă obligatorie, totuşi, proprietarul
trebuie să fie informat despre posibilitatea efectuării inspecţiei, pentru a putea să-şi realizeze
dreptul.
Un alt aspect important constă în faptul dacă proprietarul este în drept să solicite inspecţia
periodică a sistemelor de încălzire înainte de expirarea termenului prevăzut în Anexa nr.1 din
proiect.
Lipsa acestor norme va crea deficienţe în procesul de implementare a prevederilor
regulamentului, ceea ce ar prejudicia interesul public în procesul de verificare a sistemelor de
încălzire.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a analiza aspectele invocate, astfel încît să
fie asigurat interesul public.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Obiecţie de ordin general la capitolul VI „Raport de inspecţie periodică a sistemului de
încălzire”.

Capitolul dat nu conţine reglementări privind procedura de remediere a recomandărilor din
raportul de inspecţie periodică a sistemelor de încălzire. Ne referim aici, în mod special, la
obligaţiile şi responsabilităţile părţilor implicate în acest proces, la termenul de îndeplinire a
recomandărilor şi la consecinţele neîndeplinirii recomandărilor. Lipsa acestor norme nu va
asigura pe deplin scopul propus prin proiect, şi anume protejarea intereselor consumatorilor
sistemelor de încălzire. 
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Recomandarea: Propunem autorului de a completa proiectul cu prevederi privind
procedura de remediere a recomandărilor din raportul de inspecţie periodică a
sistemelor de încălzire.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

29 Aprilie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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